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IDENTIDADE CULTURAL E DESENVOLVIMENTO  

Nunca como na actualidade a identidade e a cultura parecem ter tido tanto valor. A identidade 

cultural “desceu à rua” e parece estar na boca de todos, como reivindicação, como rótulo, como 

problema ou como solução. 

Numa época em que a globalização fazia adivinhar o final das fronteiras políticas e culturais, 

emergem por todo o lado as identidades culturais, novas ou antigas, originais ou recriadas,

mobilizadas como novas linhas divisórias entre pessoas e grupos e como novos mecanismos de 

inclusão ou exclusão em sociedades cada vez mais “multiculturais”. E com elas, por todo o mundo 

surgem novas formas de violência, de descriminação e de medo, pois esta diversidade é muitas 

vezes entendida como uma ameaça à nossas próprias identidades, à unidade e coesão dos nossos 

países, ao progresso e ao desenvolvimento do mundo... 

Mas este “problema” pode ser olhado de outro ângulo. Que progresso e que desenvolvimento são 

estes? Quais têm sido os seus valores e práticas e quais têm sido seus resultados? As 

investigações mais recentes no campo das ciências sociais revelam que não é a diversidade cultural 

que constitui um obstáculo ao desenvolvimento. Exemplos de crescimento económico e de sistemas 

sociais e políticos equitativos em todos os continentes e em variados contextos religiosos e culturais 

demonstram, pelo contrário, que os velhos argumentos do determinismo cultural (que defende que 

algumas culturas são mais primitivas ou anti-desenvolvimento que outras) são falsos. Pelo contrário, 

as investigações revelam que as novas reivindicações identitárias são antes reacções aos 

problemas de um certo tipo de progresso e desenvolvimento. 

Tanto em África, na Ásia e na América Latina, como também em muitos lugares da Europa e 

América do Norte (camponeses, minorias culturais, imigrantes, etc.), os modelos e práticas de 

desenvolvimento foram e continuam a ser frequentemente definidos e promovidos verticalmente por 

“peritos externos”, beneficiando apenas alguns privilegiados e excluindo grande número de 

pessoas e grupos, tornando-as incapazes de viver dignamente e de realizar os seus sonhos e 

aspirações. Estes modelos e práticas geram naturalmente resistências e reivindicações de direitos e 

de alternativas. Se durante tantas décadas o modelo de desenvolvimento economicista e 

materialista excluiu e explorou pessoas, povos e nações em nome das suas culturas “atrasadas”, 

agora são essas culturas que responde a esse desenvolvimento exigindo uma nova voz, um novo 

reconhecimento e um novo protagonismo no mundo global. 
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Desta forma, a cultura, e a sua expressão sob a forma de identidades culturais, revela-se cada vez 

mais claramente política. Agora é também necessário revelar a face cultural da política, e 

especificamente das políticas de desenvolvimento. Não é comum associarmos o conceito de cultura 

ao comércio, ao investimento, aos movimentos migratórios, à riqueza e à pobreza, ao 

conhecimento, à saúde, à legislação e aos meios de comunicação. Mas nenhum destes processos é 

natural ou inevitável; pelo contrário, todos têm bases culturais específicas e historicamente 

determinadas e alimentam fluxos culturais globais altamente assimétricos e geradores de 

dependências e exclusão. A cultura pode ser encarada como um sistema de recursos partilhados 

(política, economia, conhecimento, tecnologia, sistemas simbólicos, valores morais) que nos permite 

viver colectivamente. Mas os diferentes sistemas culturais presentes no mundo têm forças desiguais 

no quadro actual de globalização e põem em causa os direitos e a liberdade cultural de muitas 

pessoas, grupos e nações do globo. 

A liberdade cultural consiste na liberdade das pessoas poderem escolher o que querem ser e como 

querem viver, de escolher a sua identidade sem serem excluídas de outras opções sociais, 

económicas e políticas importantes para a sua vida pessoal e colectiva. Só quando esta liberdade é 

posta em causa é que a diversidade se torna um perigo. De outro modo, a diversidade é e será 

sempre um valor extremamente positivo, pois permite expandir as escolhas de cada um e desafiar 

(ou até desaprender) os modelos “inevitáveis” da modernização e do desenvolvimento. 

No entanto, colocar a diversidade cultural em primeiro lugar no desenvolvimento não significa 

conservar ou defender tudo o que é tradicional ou “autêntico”, pois a cultura e as identidades não 

são puras ou estáticas, mas antes processos abertos, dinâmicos e geradores de inovação. Todas as 

culturas mudaram muito e continuarão a mudar ao longo da história; as identidades são compostas 

por múltiplas referências e pertenças (género, idade, bairro, família, país, religião, política, clube de 

futebol, orientação sexual, estilo de música...) que também mudam ao longo das nossas vidas. 

Valorizar a diversidade cultural no desenvolvimento significa antes colocar em primeiro lugar a 

liberdade cultural das pessoas, ampliar as suas possibilidade de escolha e de mudança e dar nova 

visibilidade e protagonismo aos seus modos de vida. O que não implica, porém, que cada um possa 

fazer o que quiser em nome da sua cultura ou identidade. Pelo contrário, implica denunciar e 

enfrentar de forma crítica as assimetrias de poder cultural (económico, político, simbólico, moral) no 

mundo actual e revelar as identidades múltiplas e complementares que todos temos e que exigem 

valores e compromissos partilhados, da escala local à escala global. 
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